14. oktober 2021
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021
Tilstede: Henrik Larsen, Ingelise Terkildsen, Ulla Tørnæs, Annette Bruhn, Kasper Kjærsgaard,
Bastian Ingolf Valbjørn Themsen, Sune Ahrenkiel
Afbud fra: Jan Lagoni, Anette Nicolaisen, Mikkel Dalhof Hartwich
Henrik Larsen indledte mødet med at byde velkommen til Bastian Themsen, som ny
elevrepræsentant og beklagede endnu engang, at det blev nødvendigt at flytte det planlagte
bestyrelsesmøde den 27. september til den 11. oktober.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. EG-status
Sune Ahrenkiel orienterede om en god skolestart, hvor der pr. 11.10. ikke har været nogle
Corona-tilfælde. (Den 12. oktober har der dog været et smittetilfælde i 3g og den 14.
oktober yderligere 5 tilfælde i 2g)
Introarrangementet for de nye elever er forløbet godt og efter en Street-café med færre
deltagere end håbet, blev der afholdt en meget velbesøgt elevfest den 1. oktober.
Der har været afholdt fællesarrangement med Reimer Bo om 9/11 og generalsekretær fra
Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl. Derudover har der også været afholdt et arrangement
med Roger Buch for skolens samfundsfagselever om kommunalvalg.
Det planlagte fællesarrangement med Sara Omar er igen blevet udsat.
Personalet indledte skoleåret med en fællestur til Skallingen og torsdag den 14. oktober
holdes et personalearrangement med Nils Villemoes, som fredag efterfølges af et ”god
efterårsferie”-arrangement med en grillpølse og sodavand/øl. Der er generelt en god
stemning på skolen.
Der har været nogle udfordringer i forhold til kommunikation med kantinen. Der har været
afholdt møde med kantinelederen. Der arbejdes på at få etableret et kantineudvalg med
repræsentanter fra kantine, ledelse, lærere, tap og elever.
Det er vigtigt at alle taler ordentligt til hinanden og at alle udviser respekt for hinanden – vi
er alle en vigtig del af få EG til at fungere.

Den ene af skolens pedeller har opsagt sin stilling pr. 1. november og stillingen er opslået
til besættelse pr. 1.12.
Det er et krav at skolen pr. 17. december 2021 har en whistleblower-ordning.
Bestyrelsen besluttede, at 2 af de eksterne medlemmer af bestyrelsen skal udgøre en lokal
enhed, som tager sig af den første screening af indkomne henvendelser. På det kommende
bestyrelsesmøde den 13. december vælges de 2 deltagere.
Ledelsen er ude af huset til møde vedr. den nye udvalgsstruktur på EG i dagene 22.-23.
november 2021.
Ingelise Terkildsen spurgte ind til den nye HF3-klasse og Sune kunne oplyse, at der indtil nu
ikke har været frafald i klassen og meldingen fra underviserne er, at det går godt. HF3ordningen blev blandt andet også præsenteret (sammen med vores øvrige
uddannelsestilbud) mere i dybden, for UU-vejlederne til et fælles møde den 6. oktober.
3. Budgetopfølgning 2021
Den udsendte budgetrapport for budgetår 2021 og overslagsår 2022-2026 blev kort
gennemgået. Der forventes et resultat på et lille overskud på ca. 75.000 kr.
Taxameterindtægter for 2022 og frem bygger på et forventet optag på 6 STX, 4 HF, 1 HF3
og pre-IB/IB.
Der er medregnet, at EG modtager socialt taxameter for HF i 2022-2024.
Derudover er der indregnet lønudgift og SPS-refusion til en ekstra HF3-mentor samt
udvidelse af lærerårsværk til undervisning af HF3 i 2022 og 2023.
Der forventes et underskud i 2022, men fra 2023 og frem forventes overskud.
Skolens likviditet ser fornuftig ud – også efter afregning af den indefrosne
feriepengeforpligtelse.
Bestyrelsen godkendte budgettet.
4. Finansiel strategi
Bestyrelsen gennemgik udkastet til finansiel strategi.
Når rettelserne er indarbejdet i strategien, udsendes den sammen med diverse bilag til
godkendelse og digital underskrift i bestyrelsen.
Der er deadline for den endelige finansielle strategi den 1. november 2021.

5. Opfølgning vedr. strategi på EG
Folderen ”Strategi 2025” er udelt til bestyrelsen. Henrik Larsen roste indhold og layout.
Strategien tages på som punkt på næste møde og bestyrelsen opfordres til at læse den
igennem inden da. Vi er allerede i gang med handlingsplan for de strategiske spor, jf
dagsordenens punkt 6.
6. Indsatsområder for skoleåret 2021/22
Sune gennemgik det udsendte bilag vedr. indsatsområder og supplerede med
nedenstående:
Vedr. synlighed: Vi har rigtig stor søgning til vores brobygning i efteråret og vi vil udover
det faglige indhold fokusere mere på at synliggøre alle de andre ting, der foregår på EG,
herunder vores forskellige elevudvalg. Præsentationen heraf skal vores elever stå for.
Vedr. faglighed: Der ansættes en naturfagskoordinator, men det kan også blive aktuelt
med koordinatorer for de øvrige fakulteter.
Vi har mange elever der ligger under landsgennemsnittet i forhold til kompetencer for
faglig læsning – netop derfor modtager vi pr. 2022 socialt taxameter.
Indsatsområderne er behandlet på PR-møde den 6. oktober.
Vi forsøger at blive bedre til at markedsføre os de rigtige steder og bruge ressourcer de
steder, vi tror på det giver bedst mening.
Bestyrelsen godkendte at EG på trods af forventet underskud i 2022, indgår aftale om
mobilreklame på 2 bybusser i Esbjerg og dermed forhøjer markedsføringsbudgettet med
ca. 100.000 kr.
Derudover skal vi have fokus på at bruge mulige influencerer – både tidligere og
nuværende elever.
Eventuelt
Annette Bruhn spurgte til mødetidspunkt for bestyrelsesmøderne. Det blev besluttet at
fastholde mødetidspunktet kl. 16.15.
Kommende mødedatoer:
Mandag den 13. december 2021 kl. 16.15
Mødet blev hævet kl. 17.50
Referent: Anne Scharstein

